
ATA Nº06/2022  

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 22 DE MARÇO DE 2022. 

Aos 22.03.2022 (vinte e dois dias do mês de março de dois mil e vinte dois), as 09h00min (nove 

horas), realizou-se sessão da Câmara. O Presidente, Vereador Aldir Mulineth, cumprimentou a todos e 

convocou o Secretário para fazer a chamada dos Senhores Vereadores: ALDIR ANTONIO 

MULINETH; CLAUDIR PALUDO; ELIANE CIVA; GENECI DE OLIVEIRA; HORÁCIO 

VARGAS; JAQUES DE COL; LAURINDO BILINI; NAURA BAPTISTELLA FONTANA e 

VALDOMIRO LEMES. Havendo quórum e invocando a proteção de Deus, declarou abertos os 

trabalhos da presente sessão. Convocou o secretario a efetuar a leitura do expediente: 

REQUERIMENTO Nº17/2022: “Requer ao Poder Executivo Municipal que regulamente a 

cumprimento do plano diretor Municipal –Lei Municipal nº 828, de 09 de dezembro de 2009, 

especificamente quanto aos gabaritos mínimos das estradas, estabelecendo a forma como se dará a 

apropriação das propriedades rurais e o acesso das máquinas e veículos públicos”. Ver. Aldir 

Mulineth- Bancada PP. REQUERIMENTO Nº18/2022: “Leva votos de PROFUNDO PESAR, pelo 

falecimento de FRANCISCO DE ASSIS FRARE, ocorrido no dia 12 de março de 2022, registrando-

se, nos anais desta casa”. Câmara Municipal de Vereadores. REQUERIMENTO Nº19/2022: “Leva 

votos de PROFUNDO PESAR, pelo falecimento de NADIR DORNELLES COTESKVISK, 

ocorrido no dia 13 de março de 2022, registrando-se, nos anais desta casa”. Câmara Municipal de 

Vereadores. REQUERIMENTO Nº20/2022: “Leva votos de PROFUNDO PESAR, pelo falecimento 

de ONEIDE ROSA DA SILVA, ocorrido no dia 13 de março de 2022, registrando-se, nos anais desta 

casa”. Câmara Municipal de Vereadores. REQUERIMENTO Nº21/2022: “Leva votos de 

PROFUNDO PESAR, pelo falecimento de OLMIRO CARDOSO BERNARDO, ocorrido no dia 18 

de março de 2022, registrando-se, nos anais desta casa”. Câmara Municipal de Vereadores. 

REQUERIMENTO Nº22/2022: “Requer a Mesa Diretora da Câmara, que seja cumprida a Lei 

Municipal nº 1100/2017, de 11 de janeiro de 2017, que dispõe sobre o atendimento são público pelos 

vereadores e dá outras providências”. Verª. Eliane Civa- Bancada PP. PROJETO DE LEI DO 

EXECUTIVO MUNICIPAL Nº017/2022: “Cria o Conselho Municipal de Trânsito (COMTRAN) e 

dá outras providências”. Flavio Golin – Prefeito Municipal. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO 

MUNICIPAL Nº018/2022: “Cria cargo em Comissão no quadro dos cargos em comissão ou funções 

gratificadas do Município e dá outras providências”. Flavio Golin – Prefeito Municipal. PROJETO 

DE LEI DO EXECUTIVO MUNICIPAL Nº019/2022: “Reclassifica o padrão de vencimento do 

cargo de provimento efetivo de Fiscal Tributário e dá outras providências”. Flavio Golin – Prefeito 

Municipal. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO MUNICIPAL Nº020/2022: “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a alterar cláusulas do convênio com o Hospital São Roque de Getúlio Vargas, e 

dá outras providências”. Flavio Golin – Prefeito Municipal. INDICAÇÃO Nº012/2022: “Construção 

de uma lombada em frente a propriedade de Coradino Marinho, em Linha São Miguel”. Ver. Aldir 

Mulineth - Bancada PP. INDICAÇÃO Nº013/2022: “Recuperação da estrada que dá acesso a 

propriedade de Lurdes de Amaral, em Posse dos Linhares”.  Ver. Laurindo Bilini – Bancado do PT. 

INDICAÇÃO Nº014/2022: “Que o Poder Executivo Municipal, estipule um horário para atendimento 

sãos Funcionários Municipais”. Verª. Eliane Civa - Bancada PP. MOÇÃO Nº06/2022: “Moção de 

agradecimentos ao Deputado Federal JERONIMO GOERGEN-PP-RS, pelo envio de duas emendas 

parlamentar no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) cada, para o Município de Rio dos Índios-RS”. 

Ver. Aldir Mulineth - Bancada PP. MOÇÃO Nº07/2022: “Moção de aplausos e congratulações pelo 

30º aniversario de emancipação politica do município de Rio dos Índios, dia 20 de março”. Câmara 

Municipal de Vereadores. MOÇÃO Nº08/2022: “Moção de agradecimentos ao senador Paulo Paim-

PT-RS, pelo envio de duas emendas parlamentar no valor de R$ 100.000,00(cem mil reais) cada, uma 



para o Município de Rio dos Índios-RS e outra para o Hospital Comunitário de Nonoai-RS”. Bancada 

PT. Concedeu a palavra a senhora vereadora ELIANE CIVA: “Cumprimento o Senhor Presidente, 

nobres colegas, imprensa, e assistência, sobre os requerimentos, primeiramente sobre o requerimento 

do Presidente Aldir, vai ter muita briga, para poder reabrir essas estradas, mas é o progresso chegando, 

máquinas maiores, quero levar o meu abraço as famílias enlutadas, sobre o meu requerimento, do 

atendimento dos vereadores ao público, quero apoio dos colegas e pedir ao Presidente que faça o 

ridigio dos vereadores, vai dar dois meio dias por mês, então que essa lei seja acionada, os outros 

projetos, sou favorável a todos, sobre as lombadas é justo que as pessoas queiram que os carros passem 

devagar, mas quem não tem um caminhão, não sabe oque é passar com um caminhão carregado, por 

cima de uma lombada, mas se cada proprietário pedir uma lombada, vai ficar complicado, então não 

sou favorável, recuperação de estradas, quanto mais arrumadas, melhor, sobre minha outra indicação, 

muitas vezes a gente esperando para ser atendido e os funcionários também tem questões, papéis para 

serem despachados, então eu pesso que seja estipulado um, horário, sobre as moções, todos estamos de 

parabéns, também o vereador que correu atrás, o dinheiro não tem marca, não tem partido e faz o bem 

a toda a população, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador JAQUES DE COL: 

“Cumprimento o Senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, infelizmente temos 

requerimentos de Profundo pesar, levo minhas condolências as famílias enlutadas, nosso ex vereador 

Francisco Frare, vereador por quatro legislatura, requerimento do vereador Aldir, se tiver bom censo 

da parte da secretaria de obras e os proprietários e que se faça o trabalho, sem impactar muito as 

propriedades, temos também indicações, sou favorável, questões de lombada, no meu entendimento, 

acredito que não é possível de encher de lombadas, faço uso as palavras da vereadora Eliane, eu me 

pediram pra trazer indicação de lombada e eu disse, minha posição é essa, temos também as Moções, 

parabéns para nós Rioindienses, trinta anos e quase a metade desses anos, estou como vereador, então 

obrigado a população que me confiou, os Projetos de Lei, se faz necessário, que seja feito, obrigado”. 

Concedeu a palavra ao senhor vereador LAURINDO BILINI: “Cumprimento o Senhor Presidente, 

nobres colegas, imprensa, e assistência, quero fazer um breve relato, requerimento do colega Aldir, eu 

sou favorável, eu acho legal, passar por essa casa e legalizar, desde que o secretario, que é agente 

politico, vá na frente, o dialogo forma grandes homens, quanto aos requerimentos, quero levar meu 

abraço as famílias, especialmente a família Frare, quanto ao requerimento da colega Eliane, quero lhe 

parabenizar, bem colocado, temos que tirar um tempo para a sociedade, principalmente os mais 

humildes, quanto aos Projetos de Lei, já conversamos, mas principalmente do transito, que se tenha um 

bom censo, quanto as lombadas, muitas vezes a gente fica entre a cruz e a espada, fiz uma indicação 

pedindo que arrumem a estrada da dona Lurdes, é uma necessidade, estrada do seu Albar, as máquinas 

estão indo para a Linha Fátima, quanto a Moção, quero dizer que domingo, era dia do Município, 

quero parabenizar o nosso Município, obrigado”. Assumiu a direção dos trabalhos a Vereadora Geneci 

Oliveira, que concedeu a palavra ao senhor vereador ALDIR MULINETH: “Cumprimento o Senhor 

Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, quero dar as boas vindas a colega Eliane, sei que 

você é uma mulher de posição e aqui nessa casa é exatamente para isso, para colocarmos o nosso 

ponto de vista, quero levar meus votos de Pesar a família Frare, pela passagem do Chico, ex presidente 

desta casa, no seu mandato iniciou a construção dessa casa, minhas condolências as demais famílias, a 

respeito do meu Requerimento, isso já é lei, falando da Moção do Município, parabenizando todos os 

cidadãos, as famílias entraram abrindo picadas, hoje temos ceifas, tratores enormes, ultima geração e 

precisamos de estradas alargadas e isso já é lei, claro que tudo dentro de comunicação com os 

proprietários o secretario ir na frente, comunicar as famílias, tenho certeza que as pessoas vão 

entender, temos quatro projetos do executivo, vejo como necessidade, o departamento de Transito foi 

imposto, o Prefeito foi obrigado a criar esse cargo, as lombadas eu também concordo com os 



vereadores, então peço que a gente tome a decisão de não colocarmos mais lombadas aqui, a Coradino 

usou a justificativa do seu guri, mas ai vem todos os demais argumentos, sobre as Moções, a de 

agradecimento do Jeronimo, todos nós vamos aproveitar esse dinheiro, então muito obrigado em nome 

de todos ao deputado, da mesma forma obrigado ao senador Paim, existem outros deputados, Pompeo, 

Heinze, Ana Amélia, Covatti Filho e peço para buscarmos recursos, obrigado”. Reassumiu a direção 

dos trabalhos o vereador Aldir Mulineth, que passou a votação da matéria: Projetos de Lei do 

Executivo Municipal nº017, 018, 019 e 020/2022; Aprovados por unanimidade. Moções nº 06, 07 

e 08/2022; Aprovadas por unanimidade. Requerimentos nº17, 18, 19, 20, 21 e 22/2022; Deferidos 

de pleno. Indicações nº012, 013 e 014/2022; Deferidas de Pleno. Ata nº05/2022; Aprovada por 

unanimidade. Concedeu a palavra a senhora vereadora NAURA BAPTISTELLA FONTANA: 

“Cumprimento o Senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, hoje uma colega a mais, 

somamos mais mulheres nessa casa, sobre a ordem do dia, a gente já foi favorável, quero estender os 

votos de profundo pesar as famílias enlutadas, principalmente o Francisco Frare, que foi vereador, 

presidente por três mandatos, Oneide nossa irmã da fé, projetos já foram aprovados, lombadas, 

concordo, penso que cabe a cada motorista, diminuir a velocidade, quando passa pelas casas, Moções 

quero fazer nosso agradecimento ao senador Paulo Paim, pelo envio de emendas para nosso Município 

e para o Hospital Comunitário, nosso deputado Marcon também destinou oitenta mil para o Hospital, 

cabe a cada vereador buscar recursos, mas não é nosso dever, o papel de vereador é outro, agradecer 

então esses parlamentares e que venham mais emendas e parabenizar todos nós, Rio dos Índios é todos 

nós, temos mais que uma década, parabéns, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador 

JAQUES DE COL: “Reintegro os cumprimentos a todos, agora podemos fugir da ordem do dia, 

queria levantar uma questão que chegou até a mim essa semana, que é a questão do repasse ao quadro 

do magistério e me pediram como estava a questão, acho que não teve nada de reposição ainda, essa é 

uma questão, também falei a uns vinte dias atrás, com o secretario Arildo, tem umas estradas vicinais, 

que não tem mais condições de trafego, temos trechos excelente, mas pesso atenção a esses reparos em 

direção ao Saltinho II, pedido de um morador de São Valentim, o seu Adão Mesnerovicz, pouca coisa, 

se tiver como deslocar uma máquina, para o cidadão escoar sua produção e necessita desse acesso, 

reclassificação do Fiscal Tributário, merecedor com certeza, se trata de um funcionário efetivo e 

acredito que é merecedor, obrigado”. quero de forma especial parabenizar minha mãe, minha esposa e 

em nome delas o meu abraço a todas as mulheres e que Deus esteja sempre presente em suas vidas, 

então meus parabéns a todas as mulheres, muito obrigado”. Concedeu a palavra a senhora vereadora 

GENECI DE OLIVEIRA: “Cumprimento o Senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, e 

assistência, seja bem vinda,  vereadora Eliane, agora somos três mulheres e vamos juntas fazer um 

bom trabalho aqui na Câmara, para que as mulheres tenham orgulho do nosso trabalho, requerimentos 

sou favorável a todos, quanto ao do Aldir, tem pessoas que realmente estão abusando, tem, lugares no 

interior, que não passam dois carros ao mesmo tempo, quero deixar meu abraço fraterno as famílias 

enlutadas, sobre os Projetos fui favorável a todos, também não sou favorável a lombadas, mas sim 

placas indicativas, moções de agradecimentos, que venham mais recursos, nosso Município é carente 

de verbas, moção do dia do Município, meus parabéns a todos que escolheram viver aqui, aqui é um 

lugar bom, calmo e de pessoas trabalhadoras e cada dia vai ficar melhor de viver aqui, obrigada “. 

Concedeu a palavra ao senhor vereador LAURINDO BILINI: “Reintegro os trabalhos, quero 

parabenizar o colega Aldir, costumo dizer que querer bem para o Município é querer buscar coisas 

boas, não interessa partido e que esses recursos venham somar, moção do dia do Município, quero 

levar um abraço a todas as famílias, dizer que o Município existe, por que tem homens e mulheres que 

trabalham, quero cumprimentar todas as famílias que desbravaram o Município, meu pai ajudou a 

colocar o primeiro cepo lá na comunidade, essa foto aqui, foi lá no falecido Bibo Gaboardi, quero dizer 



que quando entrei na Câmara, tinha um propósito e uma meta e só se melhora quando temos recursos e 

temos que buscar recursos e falei quem ajudar meu município tem meu voto, por que só sugar o 

Município, não, fiquei feliz o Prefeito disse que o Município esta muito bem, temos grandes 

demandas, quero mais uma vez agradecer esses recursos que vieram em boa hora, vamos buscar mais 

recursos, por que nosso Município merece, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador  

CLAUDIR PALUDO: “Cumprimento o Senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, 

quero levar meus votos de Pesar as famílias enlutadas, quero dizer que o requerimento do Presidente, 

se existe essa lei, jamais vai ser cumprida no nosso Município, jamais, pode cumprir cem metros, mas 

vai ficar mil metros sem cumprir, eu fui secretario e falo isso com a maior firmeza, questão das 

lombadas, nós somos os porta voz dos Munícipes e as vezes colocamos a indicação contra a vontade, 

para atender o pedido do eleitor, essas lombadas prejudicam, eu fiz duas lombadas para favorecer uma 

família e prejudiquei meio Município e essa família não é capaz de quando cair a placa, erguer, isso é 

um transtorno grande, projeto que aprovamos do Transito, criamos um problema para nós, como a 

Câmara vai nomear uma pessoa para esse conselho, eu vou por meu nome para participar, por que 

agora vamos poder analisar as multas e os pobres trabalhadores, se depender de mim, não vão ser 

multados, vão multar os que fazem sacanagem e andam a mil e vamos pedir para o Ministério Público 

por uma balança, pesar os caminhão que ai nosso asfalto vai durar mais, carregam dez, vinte toneladas 

a mais, por isso que o asfalto não dura, reprovamos e engolimos goela abaixo, Moção de apoio sou 

favorável, quero agradecer ao deputado Jeronimo e quero fazer parte dessa emenda, quando estive em 

Brasília fiz o pedido, também quero agradecer a bancada do PT, o senador Paim, obrigado”. Reintegro 

os cumprimentos a todos, agora temos três vereadoras, quero cumprimentar a minha esposa, as 

funcionárias da casa, quero dizer que tinha umas coisas para dizer, mas vou deixar para outro dia, o 

Sérgio sabe, aqui nós discutia, nossas idéias diferentes, mas era amigo, quero desejar meus parabéns a 

todas as mulheres, agradecer a minha esposa por me aturar, que tenho um monte de defeitos e obrigado 

por vocês existirem, obrigado”.  Assumiu a direção dos trabalhos a vereadora Geneci Oliveira, que 

concedeu a palavra ao senhor vereador ALDIR MULINETH: “Reintegro os cumprimentos a todos, 

requerimento da vereadora Eliane, vamos fazer o cronograma, divulgar, meu dia será toda a terça feira, 

depois podemos conversar para por em pratica, ver o dia de cada vereador, segundo o prefeito, vai ser 

cumprida a Lei, do aumento dos 33%, mas antes terá que ter a mudança do plano de carreira e nesse 

ano não terá mudança de classe de nenhum professor e amanha terá reunião para dar continuidade a 

esse debate, quanto a Moção dos recursos, temos também a bancada do PT, temos o Pedro Westphalen 

que também mandou sessenta e cinco mil para o posto de saúde, para comprar um carro novo, 

obrigado”. Reassumiu a direção dos trabalhos o vereador Aldir Mulineth, que convidou todos para a 

próxima sessão ordinária dia 05 de abril de 2022, às 09:00 horas, agradeceu a presença de todos e com 

as graças de Deus, declarou encerrado os trabalhos da presente sessão, da qual eu assessor da Câmara, 

lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e se aprovada pelos senhores vereadores. 

 


